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Resumo  

A desnutrição continua a ser um problema frequente no meio hospitalar, podendo 

a sua prevalência variar entre 6,1 a 55,6% em todo o mundo. Esta muitas vezes 

não é diagnosticada ou tratada o que pode acarretar maior risco de infeções, 

dificuldade de cicatrização, diminuição de resposta ao tratamento e 

consequentemente maior tempo de internamento. Assim, o rastreio da 

desnutrição, aplicado precocemente e atempadamente, permite prevenir ou 

corrigir as complicações decorrentes da deterioração do estado nutricional.  

Com o objetivo de identificar quais as ferramentas de rastreio e avaliação para 

prevenção e deteção precoce da desnutrição em idade pediátrica foi feita uma 

revisão bibliográfica exaustiva.  

Atualmente, existem várias ferramentas, no entanto, não estão validadas, o que 

dificulta a escolha de uma ferramenta de referência, perdendo-se assim a 

oportunidade de identificar corretamente os doentes em risco de desnutrição. São 

necessários novos estudos, focados na validação das ferramentas de rastreio e 

avaliação já desenvolvidas. Adicionalmente, é preciso criar um gold standard para 

ser aplicado a nível mundial e que permita um rastreio e uma avaliação mais 

eficazes, simples, rápidos e económicos. 

 

 

Palavras-Chave: Desnutrição, Rastreio, Avaliação, Estado Nutricional, Pediatria. 
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Abstract 

Malnutrition continues to be a frequent problem in the hospital environment, and 

its prevalence can range from 6.1 to 55.6% worldwide. It is often not diagnosed or 

treated which can increase infection risk, slow down the wound-healing process, 

delay recovery and prolong hospital stay. Therefore, the screening of malnutrition 

applied early in time allows preventing or correcting complications that result from 

deterioration of nutritional status. 

In order to identify the screening and assessment tools for prevention and early 

detection of pediatric malnutrition, an extensive bibliographic review was 

performed. 

Currently, there are several tools. However they are not validated, which make it 

difficult to choose a reference tool, leading to a missed opportunity to correctly 

identify patients at risk of malnutrition. It is important to design new studies 

focused on the validation of the screening and assessment tools already 

developed. In addition, it is necessary to create a gold standard to be applied 

globally and allow a screening and assessment more effective, simple, fast and 

economic. 

 

 

Key-Words: Malnutrition, Screening, Assessment, Nutrition State, Pediatrics.  
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Introdução 

A infância e adolescência são períodos que se caracterizam por um rápido 

crescimento e desenvolvimento físico e intelectual e, sendo estes particularmente 

vulneráveis a fatores externos, deve ser dada uma especial atenção aos 

desequilíbrios nutricionais uma vez que estes podem ter consequências 

irreversíveis no crescimento e na saúde(1).  

Ao longo dos últimos anos, têm sido propostas diversas definições para 

desnutrição do adulto em ambiente hospitalar, no entanto, foi apenas em 2013 

que propuseram pela primeira vez uma definição de desnutrição pediátrica, 

“desequilíbrio entre as necessidades nutricionais e a ingestão alimentar que 

resulta em défices cumulativos de energia, proteína ou micronutrientes que 

podem afetar negativamente o crescimento e o desenvolvimento da criança”(2).  

Nos países subdesenvolvidos, a desnutrição é a doença nutricional mais 

relevante devido à sua alta prevalência, superior a 50%, provocando graves 

consequências a nível do crescimento e desenvolvimento. Já nos países 

desenvolvidos, esta apresenta uma prevalência de 5% e surge, na maioria dos 

casos, subjacente a doenças crónicas como, doenças gastrointestinais, 

neuromusculares, hematológicas, entre outras(2, 3). A desnutrição relacionada com 

a doença é multifatorial, podendo resultar do aumento do gasto energético, da 

perda inapropriada de nutrientes, da diminuição da ingestão de nutrientes bem 

como da alteração na utilização dos mesmos(4).  
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A nível hospitalar, vários estudos mostram que a prevalência de desnutrição em 

idade pediátrica varia entre 6,1% a 55,6% em todo o mundo(4). No caso de 

Portugal, verifica-se uma prevalência de 18,9%(5).  

Apesar dos avanços, na qualidade do atendimento hospitalar e nos cuidados de 

saúde, a prevalência de desnutrição pediátrica na admissão hospitalar não tem 

diminuído ao longo dos últimos anos por não ser valorizado o impacto das suas 

consequências(2, 6). No entanto, a preocupação com a desnutrição pediátrica tem 

vindo a aumentar nas últimas duas décadas como se pode comprovar pela 

pesquisa bibliográfica.  

Nos pacientes hospitalizados, a deterioração do estado nutricional, pode 

comprometer não só o prognóstico da doença, como acontece no adulto mas 

também, o seu crescimento e desenvolvimento(1), o que gera consequências 

clinicas e económicas mais graves(7). Clinicamente, a desnutrição pode aumentar 

a taxa de mortalidade e morbilidade associadas ao número de complicações, 

nomeadamente, diminuição de resposta ao tratamento, vulnerabilidade do 

sistema imunológico, maior risco de infeções e pior cicatrização(2, 7-10). Do ponto 

de vista económico, está demonstrado que aumenta o custo para as instituições 

de saúde, associado ao aumento do tempo de internamento assim como ao 

tratamento adicional resultante das complicações(11). 

Estes custos evidenciam a necessidade de identificar atempadamente o risco de 

desnutrição (RD), fazendo referência a fatores que afetam diretamente o estado 

nutricional como, perda de peso, diminuição da gordura subcutânea e/ou massa 

muscular, baixa ingestão alimentar, condição patológica e stress devido à 

doença(8).  
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A identificação do RD deve assim, ser realizada, segundo a European Society for 

Clinical Nutritional and Metabolism (ESPEN), o mais precocemente possível, de 

preferência no momento de admissão para que deste modo, os tratamentos 

disponíveis sejam eficazes na maioria das situações e a redução de custos seja 

efetiva(12). 

Tendo em conta o que foi referido anteriormente e evidenciada a necessidade de 

detetar precocemente a desnutrição é fundamental verificar a evidência científica 

disponível sobre ferramentas de rastreio e avaliação em idade pediátrica que 

permitam prevenir e intervir na desnutrição hospitalar.  

 

Metodologia 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizados como motores de 

busca, o Pubmed e Scopus sendo os termos utilizados para a pesquisa 

bibliográfica: “Malnutrition", "Nutritional status”, “Risk assessment”, "Nutrition 

Assessment”, “Screening Tools”, “Nutritional Risk Score” e “Pediatric”. Apesar de 

ter sido dada preferência aos artigos redigidos em Inglês, também foram 

consultados alguns de língua Portuguesa e Espanhola. Para gestão de 

referências bibliográficas foi usado o software EndNote X9.  

 

Desenvolvimento 

1. Identificação do Estado Nutricional 

Conhecer o estado nutricional das crianças e adolescentes hospitalizados é 

fundamental para estabelecer um plano nutricional eficaz e individualizado com 

vista à manutenção e/ou recuperação do estado nutricional durante a 
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permanência hospitalar(13). Este deve ser um processo rápido e simples através 

da utilização de ferramentas validadas para cada tipo de população(14). 

A European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 

(ESPGHAN) recomendou, em 2005, a implementação de equipas de Suporte 

Nutricional nas unidades pediátricas, cujas funções, entre outras, incluem a 

"identificação de doentes em RD, prestação de apoio nutricional adequado, 

educação e formação de pessoal hospitalar”. Contudo, essas recomendações não 

foram implementadas ainda na prática clínica diária(15). 

A utilização sistemática de um método de rastreio em todos os doentes permite a 

identificação precoce de indivíduos em risco de desnutrição, referenciando-os 

para uma avaliação nutricional mais detalhada e sinalizando aqueles que podem 

beneficiar de um plano de cuidados nutricionais(14).  

A avaliação nutricional, segundo a American Society for Parenteral and Enteral 

Nutrition (ASPEN) passa pela caraterização do estado nutricional do individuo, 

obtido através da avaliação da história clinica, medicação atual, exame físico, 

parâmetros bioquímicos, dados antropométricos e anamnese alimentar(16). Deste 

modo, a utilização de ferramentas que permitam avaliar o estado nutricional, 

determina se realmente o doente se encontra desnutrido e avalia a sua gravidade 

e se necessário estabelece um plano nutricional detalhado(4). 

Atualmente existem várias entidades que propõem guidelines com algumas 

ferramentas para o rastreio de desnutrição na admissão hospitalar e a avaliação 

nutricional dos doentes identificados como estando em RD(12, 17, 18). 

Tendo em conta a diversidade de condições clinicas em crianças e adolescentes 

hospitalizados, deve-se ter em consideração, no processo de seleção de uma 

ferramenta, o seu grau de sensibilidade e especificidade(19), validade e 
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repetibilidade, assim como, a sua simplicidade e rapidez de aplicação a múltiplas 

situações clínicas e por diferentes profissionais de saúde(20, 21). 

Existem várias ferramentas que apresentam estas características e que são de 

baixo custo e bem aceites pelos doentes. Porém, ainda não existe consenso 

relativamente à ferramenta de referência que melhor determina, na admissão, as 

crianças e adolescentes que estão em RD(4, 12).  

 

2. Ferramentas de Rastreio de Desnutrição 

A ferramenta de rastreio é desenvolvida para ser capaz de identificar crianças e 

adolescentes que podem beneficiar da intervenção precoce, uma vez que se 

encontram em risco de ter ou desenvolver complicações que são evitáveis através 

de uma nutrição adequada(22, 23). 

De acordo com as recomendações da ESPEN, as ferramentas utilizadas para o 

rastreio da desnutrição devem conter informação relativa ao estado nutricional 

atual do paciente (por exemplo, estatura e peso), evolução da condição (por 

exemplo, perda de peso recente), alterações da ingestão alimentar e eventual 

presença de patologias que possam condicionar o seu estado nutricional e, caso 

se verifique a existência de uma patologia, o seu efeito sobre este mesmo 

estado(12).  

Atualmente existem várias ferramentas desenvolvidas contudo, nesta revisão 

apenas foram incluídas as que até ao momento se encontram validadas(1, 4). Entre 

elas, Pediatric Nutritional Risk Score (PNRS), Screening Tool for Risk on 

Nutritional status and Growth (STRONGkids), Screening Tool for the Assessment 

of Malnutrition in Paediatrics (STAMP), Paediatric Yorkhill Malnutrition Score 
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(PYMS) e Pediatric Nutrition Screening Tool (PNST). Há ainda ferramentas para 

situações específicas como, Neonatal Nutrition Screening Tool (NNST), Nutrition 

Risk Screening Tool in Cystic Fibrosis (NRST in CF) e The Nutrition Screening 

Tool for Childhood Cancer (SCAN).  

 

2.1. Descrição das Ferramentas de Rastreio de Desnutrição 

Na presente revisão foram descritas oito ferramentas de rastreio de desnutrição 

(Anexo A).   

 

Pediatric Nutritional Risk Score (PNRS) 

Em 1997, Sermet-Gaudelus et al.(24) estabeleceram o PNRS num grupo de 296 

crianças francesas com mais de 1 mês de idade e hospitalizadas há pelo menos 

48 horas. Foi baseado em parâmetros como, ingestão alimentar (se superior ou 

inferior a 50% das necessidades recomendadas e se a criança requer ou não 

ajuda para se alimentar) (0 a 1 ponto), severidade da patologia presente (1 a 3 

pontos dependendo do grau) e a presença de dor (0 a 1 ponto), avaliada através 

de escalas e da perceção por parte dos pais e profissionais de saúde. Cada etapa 

tem uma pontuação e a soma total (entre 0 a 5) reflete o grau de RD do doente 

(baixo, moderado ou alto risco). Neste estudo uma perda de peso superior a 2% 

durante o internamento foi escolhida como o critério de desnutrição, sendo que 

45% das crianças perderam pelo menos essa percentagem de peso.  

Devido ao tempo necessário para a avaliação da ingestão alimentar, a aplicação 

desta ferramenta só fica concluída 48 horas após a admissão hospitalar, o que a 

torna demorada e mais difícil aplicação na prática clínica. As outras ferramentas 

são passíveis de se concluir diretamente na admissão. Outra crítica apontada, 
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prende-se com o facto de o peso dos pacientes ser o único parâmetro 

antropométrico utilizado.  

 

Screening Tool for Risk on Nutritional status and Growth (STRONGkids) 

Em 2007, Hulst et al.(25, 26) desenvolveram, na Holanda, esta ferramenta através 

de um estudo que englobou 424 crianças entre 1 mês e os 17 anos. Esta consiste 

em 4 questões: existência de alguma patologia que possa contribuir para a 

deterioração do estado nutricional ou previsão de cirurgia major (0 ou 2 pontos); 

avaliação clínica subjetiva (0 ou 1 ponto); ingestão nutricional e perdas (0 ou 1 

ponto) e perda de peso ou ausência de ganho de peso em crianças com menos 

de 1 ano nas últimas semanas/meses (0 ou 1 ponto). A pontuação total varia 

entre 0 e 5 e os doentes são classificados com baixo, moderado ou alto RD. 

Apesar de as questões terem sido avaliadas por pediatras experientes, esta 

possui instruções simples de seguir, o que facilita a sua aplicação por outro tipo 

de profissionais. Uma das limitações apontadas por alguns autores é a falta de 

medições antropométricas. Pelo contrário, esta é descrita por outros como uma 

ferramenta prática e simples de utilizar. Em alguns países nomeadamente em 

Portugal, o STRONGkids já se encontra aprovado e aplicado na população 

pediátrica(14, 27).  

 

Screening Tool for Assessment of Malnutrition in Pediatrics (STAMP) 

McCarthy et al.(28, 29) desenvolveram o STAMP, em 2008, numa amostra de 89 

crianças britânicas, entre os 2 e os 17 anos de idade, internadas durante quatro 

semanas num hospital no Reino Unido. Esta ferramenta considera três elementos: 
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diagnóstico clínico do doente e a sua contribuição para a deterioração do estado 

nutricional, ingestão alimentar e parâmetros antropométricos. Com base nas 

pontuações obtidas nestes itens, que varia entre 0 e 9, cada paciente é 

classificado com baixo (pontuação entre 0 e 1), moderado (pontuação entre 2 e 3) 

ou alto risco (pontuação igual ou superior a 4) de desenvolver desnutrição. Apesar 

de esta ferramenta ter uma elevada sensibilidade na deteção do RD, apresenta 

um número moderado de falsos positivos conduzindo deste modo, a um 

sobrediagnóstico da desnutrição. Uma vez que, implica a comparação das 

medidas antropométricas com os valores de percentis, a sua aplicação torna-se 

mais morosa contudo, apresenta suporte online que poderá facilitar a 

interpretação da mesma(30). 

 

Paediatric Yorkhill Malnutrition Score (PYMS) 

Desenvolvida em 2010, no Reino Unido, por Gerasimides et al.(31, 32) numa 

amostra de 247 crianças entre 1 e os 16 anos, avalia quatro etapas consideradas 

como preditores ou sintomas de desnutrição: índice de massa corporal (IMC), 

história recente de perda de peso, mudanças na ingestão alimentar e o efeito da 

condição clinica atual no estado nutricional do doente. Cada passo tem uma 

pontuação de 0 até 2 e a pontuação total reflete o grau de RD do doente (baixo, 

moderado ou alto). Apresenta maior sensibilidade quando utilizado por 

profissionais da área da nutrição, o que permite identificar mais casos verdadeiros 

e maior precisão do diagnóstico. Embora estudos prévios tenham indicado que 

doentes com doença subjacente correm maior risco de desenvolvimento da 

desnutrição, esta ferramenta não incluiu uma pergunta específica sobre doença 

subjacente anterior ou condições crónicas. Outra limitação deste estudo prende 
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se com o facto de aproximadamente 50% dos doentes que apresentavam alto RD 

nunca terem sido referenciados a um nutricionista.  

 

Pediatric Nutrition Screening Tool (PNST) 

White et al.(19, 33) projetaram e desenvolveram, em 2014, na Austrália, numa 

amostra de 295 crianças, entre os 0 e os 16 anos, o PNST. Através de quatro 

questões procura detetar uma perda de peso involuntária, ganho de peso pouco 

significativo nos últimos meses, redução da ingestão alimentar nas últimas 

semanas, bem como o estado nutricional da criança. Contrariamente, à maioria 

das ferramentas de rastreio, esta não apresenta pontuação, mas sim, resposta de 

“sim ou não”. Apenas duas respostas positivas indicam a presença de RD. Uma 

das limitações relatadas é a falta de medições antropométricas. No entanto, é de 

fácil interpretação tanto pelos profissionais de saúde como pelos doentes e seus 

familiares.  

 

Ferramentas de RD Específicas 

Neonatal Nutritional Screening Tool (NNST) 

Johnson et al.(34) desenvolveram, em 2010 no Reino Unido, o NNST que permitiu 

acompanhar 909 recém-nascidos admitidos na unidade de cuidados intensivos 

neonatal, de modo a identificar aqueles que se encontravam em RD e que 

necessitavam de suporte nutricional adicional durante o internamento. Esta 

ferramenta, aplicada pela equipa de enfermagem, inclui condições subjacentes ao 

aumento do risco de um crescimento deficiente, entre elas, a idade gestacional e 

peso ao nascer, diagnóstico da ausência ou inversão do fluxo diastólico na artéria 
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umbilical, diagnóstico de restrição grave do crescimento intrauterino, necessidade 

de cirurgia gastrointestinal ou presença de malformação gastrointestinal grave, 

percentagem máxima de perda de peso desde o nascimento e taxa mínima 

semanal de ganho de peso. Os recém-nascidos com menos de duas semanas de 

idade à data da alta hospitalar foram excluídos uma vez que, é normal a perda ou 

ganho de peso nas primeiras duas semanas após o nascimento.  

Com base nas condições anteriormente referidas, o NNST classifica os recém-

nascidos com baixo, moderado ou alto RD. O apoio nutricional especializado é 

realizando não só nos recém-nascidos que apresentam alto RD como também 

nos que preenchem os seguintes critérios: perda de peso superior a 15%, ganho 

de peso inferior a 10g/kg/dia a partir das 2 semanas de idade, ausência de ganho 

de peso até às 2 semanas de idade ou necessidade de cirurgia gastrointestinal.  

Para além de ser aplicado na admissão hospitalar, o NNST faz um 

acompanhamento semanal do crescimento contribuindo assim, para a redução do 

número de recém-nascidos classificados erradamente e com intervenção 

nutricional inadequada. Apesar de ser uma ferramenta de rápida e fácil aplicação, 

não existe um guia que auxilie ou exemplifique como deve ser realizada a 

classificação do RD.  

 

Nutrition Risk Screening Tool in Cystic Fibrosis (NRST in CF) 

Proposta em 2008 por McDonald(35) nos Estados Unidos, esta ferramenta permite 

avaliar o RD em doentes entre os 2 e os 20 anos com diagnóstico de Fibrose 

Quística confirmada. Foram considerados parâmetros como, IMC, ganho de peso 

diário e velocidade de crescimento anual. A cada parâmetro é atribuída uma 

pontuação que varia entre 0 e 2 pontos, sendo o total de 6 pontos e a sua 
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classificação de baixo (0 a 1 ponto), moderado (2 a 3 pontos) ou alto (4 a 6 

pontos) RD. O NRST in CF pode ser adaptado para um documento educacional 

que pode auxiliar posteriormente estes doentes e as suas famílias em casa. 

Sendo uma ferramenta específica, deve ser aplicada por um nutricionista ou por 

profissionais treinados.  

 

The Nutrition Screening Tool for Childhood Cancer (SCAN)  

Desenvolvida na Austrália, em 2015, por Murphy et al.(36), o SCAN é uma 

ferramenta de RD especifica para doentes com cancro entre os 5 e os 18 anos. 

Consiste em seis questões que avaliam o risco associado ao tipo de cancro, a 

intensidade do tratamento, a presença ou ausência de sintomas gastrointestinais, 

a ingestão alimentar, a percentagem de perda de peso e a presença ou ausência 

de sinais visíveis de desnutrição (perda de massa muscular, presença de edema, 

cabelo ralo, entre outros). Cada questão tem uma pontuação associada de 1 ou 2 

pontos sendo que, com uma pontuação inferior a 3 considera-se o doente sem 

RD e uma pontuação total igual ou superior a 3 em RD. O SCAN parece ser uma 

ferramenta de simples interpretação e aplicação. Contudo, é de salientar que esta 

ferramenta é recente, existindo poucos trabalhos que a apliquem.  

 

Conforme a classificação proposta por cada ferramenta, são dadas orientações 

para monitorizar a ingestão alimentar, repetir o rastreio ou referenciar a equipa de 

Nutrição. 
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3. Ferramentas de Avaliação do Estado Nutricional 

As ferramentas para o RD identificam os doentes que já apresentam algum grau 

de desnutrição. Para avaliar o grau de deterioração do estado nutricional nos 

doentes desnutridos é necessário fazer a avaliação do estado nutricional. Para 

auxiliar e parametrizar existem as ferramentas de avaliação do estado nutricional. 

Entre elas encontram-se Subjective Global Nutritional Assessment in Children 

(SGNA) e Clinical Assessment of Nutritional Status (CANS) Score. 

 

3.1. Descrição das Ferramentas  

Na presente revisão foram descritas duas ferramentas de avaliação do estado 

nutricional (Anexo B).   

 

Subjective Global Nutritional Assessment in Children (SGNA) 

Surgiu no Canadá, em 2007 e é uma adaptação do Global Subjective Assessment 

(SGA) realizada por Secker e Jeejeebhoy(37), contudo já foi validada para uso em 

pediatria. Foi desenvolvida numa amostra de 175 crianças entre 1 mês e os 18 

anos e tem como objetivo, identificar a prevalência de desnutrição em situação 

pré-cirurgia e prever as comorbilidades relacionadas com o estado nutricional no 

período pós-cirúrgico. Consiste em um questionário que recolhe e analisa vários 

dados nomeadamente, parâmetros antropométricos (evolução peso e altura das 

crianças até ao momento atual e altura dos pais), perda de peso não intencional, 

ingestão alimentar, sintomas gastrointestinais (presença e severidade), stresse 

metabólico associado à patologia presente e capacidade funcional. 

Adicionalmente, realiza-se um exame físico em que são avaliados alguns 

indicadores da desnutrição proteica e/ou energética (p.e. perda de massa 
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muscular, perda de gordura subcutânea, presença de edema e ascite). Com base 

em todas as informações recolhidas, as crianças são classificadas como bem 

nutridas, moderadamente desnutridas ou gravemente desnutridas. 

Embora se usem as medições antropométricas frequentemente para identificar e 

classificar a extensão da desnutrição em crianças e adolescentes, a etiologia mais 

complexa da desnutrição pediátrica reconhece que a antropometria só identifica 

um subconjunto de pacientes desnutridos e assim, o SGNA acaba por ser uma 

melhor alternativa.  

Dado que o SGNA envolve um questionário detalhado e exame físico completo, a 

conclusão desta ferramenta é longa e difícil de aplicar para todos os doentes. 

Para além disso, requer medições antropométricas e análises laboratoriais, o que 

também faz com que a ferramenta seja cara e de aplicação demorada(7). 

 

Clinical Assessment of Nutrition (CAN) Score 

Desenvolvido por Metcoff et al.(38), em 1994, permite avaliar o estado nutricional 

de recém-nascidos nascidos entre a 37 e 41 semana de gestação. Consiste 

também na inspeção e estimativa da perda de tecido subcutâneo e músculo nas 

áreas designadas (face, pescoço, membros superiores e inferiores, tronco, 

glúteos e cabelo) que são examinados e posteriormente pontuados (entre 1 e 4 

pontos). Tendo em conta a informação recolhida, os recém-nascidos são 

classificados como nutridos (pontuação superior ou igual a 25) ou desnutridos 

(pontuação inferior a 25). Também tem sido amplamente utilizado por alguns 

investigadores para determinar, no período neonatal, a desnutrição fetal(39). 
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Análise Crítica 

A desnutrição pediátrica apresenta, nos dias de hoje, uma elevada prevalência a 

nível hospitalar nos países desenvolvidos, o que é considerado inaceitável face 

aos progressos nos cuidados de saúde alcançados e muitas vezes com custos 

elevadíssimos e, cujo prognóstico favorável é muito diminuído pelo simples facto 

de se descuidar a alimentação. Para além disso, não é muito valorizada pelas 

equipas de profissionais de saúde, portanto, o uso de ferramentas que possibilite 

a identificação do RD ainda é escasso.  

Efetivamente, no momento da admissão hospitalar, o estado nutricional pode 

ainda ser adequado mas se existir elevado RD, o rastreio é essencial e crucial 

para a vigilância do estado nutricional nestes doentes. Esta importância é ainda 

ampliada quando o doente já chega ao hospital desnutrido pela doença crónica.  

Embora existam recomendações de várias sociedades na prática, a falta de 

ferramentas validadas dificulta a escolha de uma ferramenta de referência. Esta 

incerteza sobre qual o instrumento a aplicar pode dificultar a sua implementação 

rotineira nas instituições de saúde e assim, perde-se a oportunidade de identificar 

crianças e adolescentes que estão com dificuldades de crescimento e/ou em RD.  

Em Portugal, escassos são os trabalhos publicados sobre ferramentas de rastreio 

de desnutrição infantil, apenas o STRONGkids foi traduzido e adaptado para a 

população portuguesa. Justifica-se assim, a necessidade da existência de uma 

ferramenta de rastreio, validada para a realidade portuguesa, de forma a rastrear 

os doentes e categorizá-los consoante a premência de intervenção.   

As dificuldades verificadas neste presente estudo, tem a ver com os diferentes 

critérios de inclusão e exclusão presentes nos diferentes estudos e do tamanho 

pequeno de algumas amostras populacionais. Todavia, as ferramentas de rastreio 
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mencionadas foram desenvolvidas em diferentes países e aplicadas por distintos 

profissionais de saúde, o que não permite fazer uma correta comparação entre as 

elas e assim eleger um método de referência.  

 

Conclusões 

Em suma, face à informação evidenciada e atendendo à magnitude que a 

desnutrição apresenta, são necessários novos estudos, focados na validação das 

ferramentas de RD e avaliação do estado nutricional, já desenvolvidas. De modo, 

a evitar as diferenças populacionais e de idade, o ideal seria fazer a validação 

dentro da mesma população. Adicionalmente, é preciso criar um grupo de 

especialistas para discutir e criar um gold standard a nível mundial para avaliar as 

ferramentas de rastreio e, assim permitir um rastreio e uma avaliação mais eficaz, 

simples, rápido e económico. Uma maior consciencialização desta temática seria 

uma mais valia para o Serviço Nacional de Saúde, permitiria poupar muito 

dinheiro e melhoraria os cuidados prestados para a comunidade em geral.  
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Anexo A. Características das ferramentas de rastreio da desnutrição em idade pediátrica. 

 

 

FERRAMENTA 

 

 

GRUPO-ALVO 

ITENS AVALIADOS OUTROS ITENS CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

Estado 

Nutricional 

Atual 

Perda 

Peso 

Redução 

Ingestão 

alimentar 

Severidade 

da doença 
Antropometria 

Sinais e 

sintomas 

 

Baixo 

 

 

Moderado 

 

 

Alto 

 

PNRS 

(1997) 

Crianças e 

adolescentes   

(1 mês-18 anos) 

          0 1 a 2 3 a 5 

STRONGkids 

(2007) 

Crianças e 

adolescentes   

(1 mês-17 anos) 

          0 1 a 3 4 a 5 

STAMP 

(2008) 

Crianças e 

adolescentes 

(2-17 anos) 

          0 a 1 2 a 3 4 a 9 

NRST in CF 

(2008) 

Crianças e 

adolescentes  

(2-20 anos) com 

Fibrose Quística 

        0 a 1 2 a 3 4 a 6 

PYMS 

(2010) 

Crianças e 

adolescentes 

(1-16 anos) 

           0 1 2 a 8 

NNST 

(2010) 
Neonatologia         

Baixo, moderado ou alto risco 

de desnutrição 

PNST 

(2014) 

Crianças e 

adolescentes 

(0-16 anos) 

         
2 respostas “sim” ou mais – 

em risco de desnutrição 

SCAN 

(2015) 

Crianças e 

adolescentes 

(5-18 anos) com 

Cancro 

          ≥3 em risco de desnutrição 

   



21 

 

Anexo B. Características das ferramentas de avaliação do estado nutricional em idade pediátrica. 

 

 

FERRAMENTA 

 

 

GRUPO-ALVO 

ITENS AVALIADOS OUTROS ITENS  

 

CLASSIFICAÇÃO DO 

ESTADO 

Estado 

Nutricional 

Atual 

Perda 

Peso 

Redução  

Ingestão 

alimentar 

Severidade 

da doença 
Antropometria 

Sinais e 

sintomas 

CAN Score 

(1994) 
Neonatologia        

Nutrido (≥25) 

Desnutrido (<25) 

SGNA 

(2007) 

Crianças e 

adolescentes 

(1 mês-18 anos) 

            

Bem nutrido, Moderadamente 

desnutrido ou Severamente 

desnutrido 

 

   


